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NEDERLANDSE COMMISSIE 
RECORD ZEEVISSEN (NCRZ)

Jaarverslag NCRZ over 2010
In de laatste week van januari j.l. kwam de Nederlandse 
Commissie Record Zeevissen NCRZ voor de 41ste maal in haar 
bestaan bijeen om de recordclaims over het voorgaande jaar 
te beoordelen.
Hieronder volgt het volledige jaarverslag, gevolgd door de 
actuele recordlijsten, bijgewerkt t/m 31 december 2010.

Helaas werden er ook dit jaar 

door de commissie minder 

claims ontvangen en dus ook 

goedgekeurd dan in voorgaande 

jaren. Uiteindelijk konden voor in 

2010 gevangen vissoorten in totaal 

vijf recordverbeteringen worden 

bijgeschreven, twee in de categorie 

Nederlands zeewater en drie voor 

de Europese wateren. De recordlijst 

in de categorie Wereldzeeën bleef 

evenals vorig jaar ongewijzigd.

REgLEMENtEN
Om voor beoordeling door de com-

missie in aanmerking te komen, 

dienen de claims te voldoen aan de 

in het reglement gestelde voorwaar-

den. De actuele reglementen zijn 

te vinden op de website van de com-

missie www.ncrz.nl

Ook de claimformulieren over het 

afgelopen verslagjaar werden zorg-

vuldig ingevuld en waren vergezeld 

van goede digitale foto’s en soms 

ook mooie vangstverslagen.

De commissie wil er mogelijk ten 

overvloede op aandringen gebruik 

te maken van goede en nauwkeurige 

weegtoestellen en zo mogelijk het 

claimformulier vergezeld te doen 

gaan van een officieel weegcertifi-

caat. 

Om vissen van mogelijk record-

formaat te kunnen determineren, 

maakt de commissie onder andere 

gebruik van de beschikbare weten-

schappelijke literatuur, van de inter-

nationaal als ‘standaardbron’ erkende 

internetsite www.fishbase.org  en 

vanzelfsprekend van de adviezen 

van de diverse wetenschappelijk 

adviseurs die de commissie met 

raad en daad bijstaan.

HIStORISCH ARCHIEf EN 
wEbSItE
De NCRZ- website www.ncrz.nl  

wordt dagelijks bezocht door zeevis-

sers die op zoek zijn naar informatie.

Archivaris John Piekaar en webbe-

heerder Cas Al hebben het omvang-

rijke archief van 40 jaar NCRZ-

geschiedenis inmiddels volledig 

gedigitaliseerd. Per vissoort wordt nu 

op de site een overzicht gegeven van 

de elkaar opvolgende recordverbete-

ringen, in vele gevallen met daarbij 

de foto van de desbetreffende vangst. 

RECORDS NEDERLANDS 
ZEEgEbIED
Voor de categorie Nederlands zee- en 

kustwater konden over het verslag-

jaar twee claims worden geratifi-

ceerd.

In het verslagjaar 2009 kon de 

zeewolf (Anarhichas lupus) als 

nieuwe vissoort aan de lijst worden 

toegevoegd. Dat had dus vrijwel 

40 jaar geduurd… Het afgelopen 

jaar werd dit nieuwe lengterecord 

echter alweer verbeterd in de vorm 

van de 65 cm lange zeewolf die in 

het Paasweekend van 2010 tijdens 

een meerdaagse tocht met het 

vanuit Lauwers-

oog varende 

ms. Dageraad 2 

werd gevangen 

door Piet van Zon 

uit Tilburg.

In 2009 werd het 

staande lengtere-

cord voor de zeekar-

per (Spondyliosoma 

cantharus) geëve-

naard met een vis van 53 cm. Op 

30 juli 2010 ving Hans Vis uit Vuren 

aan boord van het vanuit Neeltje 

Jans varende ms. Neeltje Jans zo’n 

zeekarper of schoensmeer, die aan 

de kant 2.525 gram op een officiële 

weegschaal toverde. Daarmee werd 

nu dus ook het van 2006 daterende 

gewichtsrecord verbeterd.

Tenslotte werd en in de laatste 

uitgave van Zeehengelsport in 2010 

en op de site van de NCRZ mel-

ding gemaakt van de vangst van 

een diklipharder van 79 cm aan de 

Oosterscheldekering. Na rijp beraad 

koos de vanger van deze potentiële 

recordvis -het lengterecord voor 

diklipharder staat sinds 2004 op 

74 cm- er voor om deze vis niet offici-

eel te claimen bij de NCRZ.

Piet van Zon uit 

Tilburg met zijn  

65 cm lange 

nieuwe lengte-

record voor 

in Nederlands 

zeewater 

gevangen zeewolf.
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EuROpESE ZEEëN
In de categorie in Europees 

zeewater gevangen en als 

record geaccepteerde vangsten 

konden in het verslagjaar drie 

recordverbeteringen worden 

geaccepteerd.

Een als dikliproodbaars 

(Sebastes mentella) geclaimde 

vangst werd door de commis-

sie voorgelegd aan diverse 

experts in binnen- en buiten-

land. Uiteindelijk kwamen die 

unaniem tot de conclusie dat 

het hier een Sebastes marinus 

betrof, oftewel een ‘gewone’ 

roodbaars. Daarmee kon deze vis 

vanzelfsprekend niet als nieuwe 

soort op de lijst worden opgevoerd 

en was er ook geen sprake van een 

recordverbetering. Wél was deze 

vangst voor NCRZ-voorzitter Hans 

van Loenen aanleiding om in de 

eerste uitgave van Zeehengelsport in 

2011 een uitgebreid artikel te wijden 

aan de vier soorten ‘roodbaars’ die 

in noordwest Europa kunnen worden 

aangetroffen.

 

Ook de claim van een nieuw record 

voor Atlantische heilbot (Hippo-

glossus hippoglossus) leidde zowel 

binnen de commissie als daarbui-

ten tot enige discussie. Het verslag 

van de vangst van deze enorme vis 

(162,5 kg!) werd gepubliceerd in uit-

gave no. 7/2010 van Zeehengelsport. 

In dat verslag was te lezen hoe de 

heilbot in het Noorse Torsvak vanuit 

een kleine visboot werd gehaakt en 

na een langdurige dril tot bij de boot 

werd gebracht. Om deze reusachtige, 

bijna 230 cm lange vis vervolgens 

ook veilig te kunnen landen, werd 

uiteindelijk gebruik gemaakt van 

een aan een flying gaff verbonden 

boei. Dat leidde tot de vraag of die 

vorm van landen als geoorloofd kan 

worden beschouwd. Na raadpleging 

van de IGFA-reglementen en diverse 

literatuur kwam de commissie una-

niem tot het oordeel dat, zeker gezien 

de omstandigheden (kleine boot 

– enorme vis) en met het oog op de 

veiligheid, deze vangst door de NCRZ 

als reglementair gevangen dient te 

worden aangemerkt en derhalve ook 

wordt opgenomen op de recordlijs-

ten. 

Dat betekent dus dat het in 2009 op 

62,5 kg gebrachte heilbotrecord werd 

verbeterd tot maar liefst 162,7 kilo 

en daarmee is Harry Verhagen uit 

Rhoon nu de officiële houder van 

wellicht toch het meest aanspreken-

de record op de lijst voor Europa.

De andere verbetering betreft 

tenslotte een wijting (Merlangius 

merlangius)   van 2,50 kg die op 

3 juli 2010 door Piet Nieman uit het 

Noord-Hollande St. Maarten werd 

gevangen in het Noorse Leka. 

Het oude record stond sinds 1997 op 

1,95 kg.

Tenslotte kon een evenaring worden 

bijgeschreven voor de Spaanse 

hondshaai (Galeus melastomus). 

Deze  Blackmouth Dogfish van 

1,13 kg werd op 5 augustus 2010 in 

het Noord-Ierse Red Bay gevangen 

door René Blokland uit Apeldoorn. 

Zijn vangst werd als officiële Irish 

Specimen opgenomen in het 

jaarverslag over 2010 van het Irish 

Specimen Fish Committee en kon 

daardoor automatisch ook worden 

geratificeerd door de NCRZ.

wERELDZEEëN
Waar deze rubriek van de ware globe-

trotters vele jaren achtereen ‘hofle-

verancier’ was van nieuwe NCRZ-

records, heeft de in 2008 ingetreden 

recessie er toe geleid dat er minder 

Nederlandse vissers naar verre vis-

bestemmingen afreizen. Helaas bleek 

die trend zich ook in het afgelopen 

verslagjaar voort te zetten en net als 

in 2009 kon dan ook in dit verslagjaar 

geen enkele nieuwe tropische vissoort 

op de lijst worden bijgeschreven en 

konden er ook al geen recordverbete-

ringen worden geratificeerd.

Aangezien naar het oordeel van de 

commissie mogelijk echter ook het 

hoge minimum acceptatiegewicht 

van 10 kg dat voor deze rubriek geldt 

tenminste ten dele debet aan het 

uitblijven van claims kan zijn, werd 

het minimum acceptatiegewicht met 

ingang van 1 januari j.l. teruggebracht 

tot 5 kg.

De commissie hoopt dat een en ander 

in 2011 zal leiden tot een ware vloed 

aan nieuwe recordclaims.

februari 2011

secretariaat NCRZ

samenstelling nCRZ
Per	1	januari	2011bestaat	de	

commissie	uit	de	volgende	leden:

Hans	van	Loenen	 	(voorzitter)

Carel	Boonen	 	(secretaris)

Ronald	Meijer		 (penningmeester)

John	Piekaar	 	(archivaris)

Cas	Al	 	(beheerder	website)

Peter	Dohmen

Dr.	Ab	Kessler

Peter	Ouwendijk

Dr.	Henk	Heessen		 (adviseur)

Voor	alle	correspondentie,	verdere	

informatie	en	claimformulieren:

NCRZ

Van	Ostadelaan	3

1231	AK	LOOSDRECHT

tel:	(035)	5823898

e-mail:	hans@loenetik.nl

website:	www.ncrz.nl

Blijvende heRinneRing
De	sportvissers	van	wie	een	recordclaim	door	de	NCRZ	is	

geratificeerd,	kunnen	in	aanmerking	komen	voor	een	op	naam	

gesteld	recordcertificaat,	plus	het	bijbehorende	geëmailleerde	

speldje	en	een	fraai	geborduurde	badge.	Hen	wordt	daartoe	

een	eenmalige	bijdrage	van	€	18,-	gevraagd,	als	tegemoet-

koming	in	de	door	de	commissie	gemaakte	onkosten.

De	vijf	gelukkigen	die	in	2010	een	record	verbeterden	zijn	inmid-

dels	in	de	gelegenheid	gesteld	zich	van	dit	trio	blijvende	herinnerin-

gen	te	verzekeren.

Deze zeekarper van 53 cm lang is met 2.525 gram het nieuwe 

gewichtsrecord voor deze soort. Het reeds staande lengterecord bleef 

echter in takt. Hans Vis uit Vuren ving hem aan boord bij charterschipper 

Piet Bouwman, dé zeekarperspecialist van ons land.

De ronduit imposante heilbot van 162,5 kilo (lengte: 230 cm!) waarmee 

Harry Verhagen uit Rhoon het meest gewilde record Europese wateren 

werkelijk verpletterde.

Piet Nieman uit 

St. Maarten met 

de recordwijting 

van 2,5 kilo zwaar 

en 61,5 cm zwaar 

die nu in de 

boeken staat als 

Nederlands Record 

Europese wateren.


